برنامه  7ترم کارضناسی علوم ورزضی (گرایص علوم زیستی ورزش – گرایص علوم انسانی ورزش)
نیمسال اول (علوم انسانی ورزش)

نیمسال اول (علوم زیستی ورزش)
نام درس

واحد

اصًل ،فلسفٍ ي تاریخ تزتیت تذوی

2

اصًل ،فلسفٍ ي تاریخ تزتیت تذوی

آمار تًصیفی

2

آمار تًصیفی

مثاوی آواتًمی حزکتی

2

مثاوی آواتًمی حزکتی

2

آمادگی جسماوی ()1

2

آمادگی جسماوی ()1

2

دي ي میذاوی ()1

2

دي ي میذاوی ()1

2

ضىا ()1

2

ضىا ()1

2

ستان عمًمی

3

ستان عمًمی

3

فارسی عمًمی

3

فارسی عمًمی

3

جمع

پیص نیاز

نام درس

واحد
2
2

جمع

81

نیمسال دوم (علوم زیستی ورزش)

81

نیمسال دوم (علوم انسانی ورزش)

نام درس

واحد

فیشیًلًصی اوساوی

2

سىجص ي اوذاسٌگیزی در تزتیتتذوی

2

آمار توصیفی

حزکت ضىاسی

2

مبانی آناتومی حرکتی

فىايری در يرسش

2

آمادگی جسماوی ()2

2

آمادگی جسمانی ()1

صیمىاستیک ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

صیمىاستیک ()1

تذمیىتًن ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

تذمیىتًن ()1

يالیثال ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

يالیثال ()1

2

اوذیطٍ اسالمی ()1

2

اوذیطٍ اسالمی ()1

2

داوص خاوًادٌ ي جمعیت

2

داوص خاوًادٌ ي جمعیت

2

جمع

پیص نیاز

پیص نیاز

نام درس

واحد

فیشیًلًصی اوساوی

2

سىجص ي اوذاسٌگیزی در تزتیتتذوی

2

آمار توصیفی

حزکت ضىاسی

2

مبانی آناتومی حرکتی

فىايری در يرسش

2

آمادگی جسماوی ()2

2

آمادگی جسمانی ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

جمع

02

نیمسال سوم (علوم زیستی ورزش)

پیص نیاز

آمادگی جسمانی ()1

02

نیمسال سوم (علوم انسانی ورزش)

نام درس

واحد

پیص نیاز

نام درس

واحد

پیص نیاز

متًن خارجی در علًم يرسضی

2

زبان عمومی

متًن خارجی در علًم يرسضی

2

زبان عمومی

کمک َای ايلیٍ

2

مبانی آناتومی ،فیسیولوشی انسان

کمک َای ايلیٍ

2

مبانی آناتومی ،فیسیولوشی انسان

فعالیت تذوی ي تىذرستی

2

فیسیولوشی انسانی

فعالیت تذوی ي تىذرستی

2

فیسیولوشی انسانی

فیشیًلًصی يرسش ()1

2

فیسیولوشی انسانی

فیشیًلًصی يرسش ()1

2

فیسیولوشی انسانی

رضذ حزکتی

2

مبانی آناتومی حرکتی

رضذ حزکتی

2

مبانی آناتومی حرکتی

تسکتثال ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

تسکتثال ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

ضىا ()2

2

ضنا ()1

ضىا ()2

2

ضنا ()1

تىیس ريی میش ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

تىیس ريی میش ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

کطتی ( / )1فعالیتُای مًسين ()1

2

آمادگی جسمانی (، )1
شیمناستیک ()1

کطتی ( / )1فعالیتُای مًسين ()1

2

آمادگی جسمانی (، )1
شیمناستیک ()1

اومالب اسالمی ایزان

2

اومالب اسالمی ایزان

2

جمع

جمع

02

1

02

نیمسال چهارم (علوم انسانی ورزش)

نیمسال چهارم (علوم زیستی ورزش)
نام درس

واحد

پیص نیاز

نام درس

واحد

پیص نیاز

تزکیة تذن ي کىتزل يسن

2

فیسیولوشی ورزش ()1

تزکیة تذن ي کىتزل يسن

2

فیسیولوشی ورزش ()1

یادگیزی حزکتی

2

رضد حرکتی

یادگیزی حزکتی

2

رضد حرکتی

ريش تحمیك در تزتیت تذوی

2

سنجص و اندازه گیری

ريش تحمیك در تزتیت تذوی

2

سنجص و اندازه گیری

اصًل ارسیاتی مُارت َای حزکتی

2

سنجص و اندازه گیری

مذیزیت ي طزس اجزای مساتمات

2

تیًضیمی ي تغذیٍ يرسضی

2

فیسیولوشی ورزش ()1

حمًق ي اخالق يرسضی

2

اصول ،فلسفه و تاریخ تربیت بدنی

دي ي میذاوی ()2

2

دو و میدانی ()1

دي ي میذاوی ()2

2

دو و میدانی ()1

صیمىاستیک ()2

2

شیمناستیک ()1

صیمىاستیک ()2

2

شیمناستیک ()1

َىذتال ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

َىذتال ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

فًتثال ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

فًتثال ()1

2

آمادگی جسمانی ()1

تفسیز مًضًعی لزآن

2

تفسیز مًضًعی لزآن

2

جمع

جمع

02

نیمسال پنجن (علوم زیستی ورزش)

02

نیمسال پنجن (علوم انسانی ورزش)

نام درس

واحد

پیص نیاز

نام درس

واحد

پیص نیاز

متًن خارجی در مثاوی علًم سیستی

2

متون خارجی در علوم ورزضی

متًن خارجی در مثاوی علًم اوساوی

2

متون خارجی در علوم ورزضی

فیشیًلًصی يرسش کًدکان

2

فیسیولوشی ورزش ()1

جامعٍ ضىاسی يرسضی

2

اصول ،فلسفه و تاریخ تربیت بدنی

استعذادیاتی در يرسش

2

فیسیولوشی ورزش (،)1
یادگیری حرکتی

استعذادیاتی در يرسش

2

فیسیولوشی ورزش (،)1
یادگیری حرکتی

اصًل تزوامٍریشی آمًسشتزتیتتذوی

2

یادگیری حرکتی

اصًل تزوامٍریشی آمًسشتزتیتتذوی

2

یادگیری حرکتی

تُذاضت يرسضی

2

تُذاضت يرسضی

2

وجات غزیك

2

ضنا ()2

وجات غزیك

2

ضنا ()2

تذمیىتًن ()2

2

بدمینتون ()1

تذمیىتًن ()2

2

بدمینتون ()1

کطتی ( / )2فعالیتُای مًسين ()2

2

کطتی ( / )1فعالیت موزون ()1

کطتی ( / )2فعالیتُای مًسين ()2

2

کطتی ( / )1فعالیت موزون ()1

يالیثال ()2

2

والیبال ()1

يالیثال ()2

2

والیبال ()1

آئیه سوذگی (اخالق کارتزدی)

2

آئیه سوذگی (اخالق کارتزدی)

2

جمع

جمع

02

2

02

نیمسال ضطن (علوم انسانی ورزش)

نیمسال ضطن (علوم زیستی ورزش)
نام درس

واحد

پیص نیاز

نام درس

واحد

پیص نیاز

آسیة ضىاسی يرسضی

2

حرکت ضناسی

رياوطىاسی رضذ

2

رضد حرکتی

تیًمکاویک يرسضی

2

حرکت ضناسی

مذیزیت ساسمان َای يرسضی

2

حزکات اصالحی ي درماوی

2

حرکت ضناسی

مذیزیت ايلات فزاغت ي تفزیحات

2

يرسش معلًلیه

2

يرسش معلًلیه

2

تىیس ريی میش ()2

2

تنیس روی میس ()1

تىیس ريی میش ()2

2

تنیس روی میس ()1

تسکتثال ()2

2

بسکتبال ()1

تسکتثال ()2

2

بسکتبال ()1

فًتثال ()2

2

فوتبال ()1

فًتثال ()2

2

فوتبال ()1

اوذیطٍ اسالمی ()2

2

اندیطه اسالمی ()1

اوذیطٍ اسالمی ()2

2

اندیطه اسالمی ()1

جمع

جمع

81

نیمسال هفتن (علوم زیستی ورزش)

81

نیمسال هفتن (علوم انسانی ورزش)

نام درس

واحد

پیص نیاز

نام درس

واحد

آوتزيپًمتزی حزکتی

2

حرکت ضناسی

کارآفزیىی در يرسش

2

اصًل ي ريش ضىاسی تمزیه

2

فیسیولوشی ورزش ()1

رياوطىاسی يرسش ممذماتی

2

2

فیسیولوشی ورزش (، )1
یادگیری حرکتی ،
حرکات اصالحی و درمانی

فعالیتَای رساوٍای در يرسش

تکىیکَای آسمایطگاَی
در علًم يرسضی
اصًل ي مثاوی مذیزیت

2

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

آضىایی تا مذیزیت اماکه

2

پیص نیاز
روانطناسی رضد
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

2

ي تأسیسات يرسضی

َىذتال ()2

2

هندبال ()1

َىذتال ()2

2

هندبال ()1

کًَىًردی

2

آمادگی جسمانی ()1

کًَىًردی

2

آمادگی جسمانی ()1

يالیثال تخصصی

2

والیبال ()2

يالیثال تخصصی

2

والیبال ()2

يرسش َای رسمی

2

آمادگی جسمانی ()2

يرسش َای رسمی

2

تاریخ تحلیلی صذر اسالم

2

تاریخ تحلیلی صذر اسالم

2

جمع

جمع

81

3

81

آمادگی جسمانی ()2

